Västar att använda på
tävlingar i distansridning

Tack vare en mycket generös sponsring från Kavli AB, vilket vi är mycket
tacksam för, har distanskommittén haft möjlighet att köpa in dessa västar. De
finns i tre olika färger: 1-100 orange, 1-100 blå (två uppsättningar blå) och
1-100 gula (två uppsättningar gula). Det finns dessutom fyra gröna, märkta:
Banchef, grindchef, press och sjukvård.
Västarna är i första hand framtagna för och avsedda att användas vid
internationella ritter men får också användas vid de nationella ritterna, under
förutsättning att flytt mellan tävlingsplatser går att lösa, vilket de arrangörer som
väljer att använda västarna, själva ansvarar för.
Västarna förvaras hos Marianne Eriksson, mer info kommer nedan.
Arrangörer som vill använda västarna måste själva ombesörja hur transporten till
tävlingen och åter till Marianne ska ske. All låna västarna är kostnadsfritt men
kostnader för transport/frakt eller annan eventuell kostnad kring det, tvätt e.t.c.
står lånande arrangör för.
De levereras kontrollerade och rentvättade och skall återlämnas i samma skick.
Förkommen väst eller väst som skadats på grund av oaktsamhet så att den inte är
i användbart skick skall ersättas med 500 kronor per väst, det måste arrangören
kontrollera i samband med att ryttaren lämnar tillbaka västen efter ritt, eller
informera i samband med tvätt. Inget konstigt med normal nedsmutsning men vi
menar där saker hänt med västen som inte borde ha behövt hända.
Tvättråd: Tvättas i 40 grader, färg för färg. Använd tvättmedel utan
blekningsmedel. Går att centrifugera upp till 800 varv. (Det är endast de
nedsmutsade västarna som skall tvättas).
Den uppsättning västar som finns är tillsammans 500 st och är tillsammans
mycket skrymmande och väger också en hel del. Den arrangör som har för
avsikt att låna västarna behöver därför planera för vilka nummer/färger man
kommer att behöva använda, det är onödigt att sända runt dem som inte används

men det är alltid bra att tänka på att ha med några reservnummer för
efteranmälningar e.t.c.
Arrangörer som vill använda västarna får ta kontakt med Marianne Eriksson,
070-691 64 16, eller via mail: ma.er@telia.com, för att komma överens om den
praktiska hanteringen. Tänk på att västarna eventuellt kan kommas att användas
var helg vid vissa tillfällen och att det då kan vara ont om tid för hanteringen.

Förhoppningsvis kommer det att gå fint att samarbeta på ett bra sätt med
västarna och de kommer i så fall att kunna användas under fler år framåt.
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